
2015 YILI 
TH  70/29-34 BAĞ  PROFİLİ  ve TRAPEZ TAHK İMAT 

BAĞLANTI ELEMANLARI  
 TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1-AMAÇ  
TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni ocaklarında tahkimat malzemesi olarak kullanılan TH 
70/29 ve TH 70/34 geçmeli bağ demirlerinin bağlantılarında kullanılmak üzere fırça, fırça kancası 
(somunlu), TH 70/29 ve TH 70/34 bağlantı kelepçesi, TH 70/34 taban plakası ve trapez tahkimatta 
kullanılmak üzere KRN 34 bağ pabucu satın alınacaktır. 
 
2-TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1- İmalat bu şartname ekindeki;  F-150-A ve  F-150-B resim no’lu TH profili fırça teknik resimleri, 
F-150-E resim no’lu fırça kancası (somunlu), TH 70/34 Trapez tahkimat GI 120 Profil üst fırça (EK-
11), KRN 34 Bağ pabucu (EK-6-2),  TH 70/34  bağlantı kelepçesi (cıvata ve somunu ile komple) 
(EK-7), TH 70/34 taban plakası (EK-12) ve TH 70/29 bağlantı kelepçesi (cıvata ve somunu ile 
komple) (EK-13)’ de belirtilen şekil, ölçü ve malzemeye göre gerçekleştirilecektir. 
2.2-Toleransı verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır. 
2.3-Delikler uygun çapta ve ekseninde delinecektir. Delme işleminden sonra delik ağzındaki çapaklar 
temizlenecektir. 
2.4- Çelik NPU profilleri TS 912/1’e göre imal edilecektir. 
2.5- NPU profillerin malzemesi Fe 37-2 kalitede olacaktır. 
2.6-TH 70/29 fırçalarının 80 mm ölçüsündeki kanalları ve TH 70/34 fırçalarının 85 mm ölçüsündeki 
kanalları plazma tezgahı veya preste kesme yöntemi ile açılacak ve kenarlardaki çapaklar 
temizlenecektir.  
2.7-TH 70/29 ve TH 70/34 geçmeli bağ profillerin bağlantısında kullanılmak üzere bağlantı 
kelepçesi, cıvata ve somunu aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır. 
a) Alt kelepçe DIN 21530-3’ e göre 31 Mn 4 kalite malzemeden kalıpta dövme yolu veya sıcak 

haddeleme ile, üst kelepçe 31 Mn 4 kalite veya S355J2G3 (St 52.3) hadde mamulü sac levha 
malzemeden veya kalıpta dövme yolu veya sıcak haddelenmiş çeliğin preslenmesi ile imal 
edilmiş olacaktır. Üst kelepçede hadde mamulü sac levha kullanıldığında hadde yönü çekme 
yönünde olacaktır. Bağlantı kelepçeleri iki tip olacaktır. Birinci tip kelepçe 1 adet üst kelepçe ( 2 
tırnaklı) ve 1 adet alt kelepçe (tırnaksız),  ikinci tip kelepçe ise 1 adet üst kelepçe ( tırnaksız) ve 1 
adet alt kelepçe (2 tırnaklı) olacak şekilde imal edilecektir. Siparişte belirtilen kelepçelerin yarısı 
birinci tip, diğer yarısı ise ikinci tip olacaktır. 

b) Kelepçe cıvataları 8.8, somunlar ise 8 kalite malzemeden imal edilecektir. 
c) Kelepçe cıvatasının somun yüksekliği 35 mm ve şapkalı, somunun şapka kalınlığı 5 mm 

olacaktır. Her bağlantı elemanının teknik resmi teklifle birlikte verilecektir. 
2.8-EK-12 nolu resimde gösterilen TH 70/34 taban plakaları 250 x 250 x 12 mm ölçülerindeki St-
52.3  malzemeden ve TS 912/1’e uygun NPU 180 x 30 mm profilleri birbirine içten ve dıştan kaynak  
yöntemi ile yeterli sağlamlıkta kaynak edilecektir. Kaynak dikiş kalınlıkları standartlara uygun  
olacaktır.    
 
3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL  
3.1-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır. 
3.2- Kurumumuz imalatı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır. 
 
4-GENEL HÜKÜMLER  
4.1-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında eksik, hatalı imalat 
vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar en geç 2 
hafta içinde ücretsiz olarak firmaca yerine getirilecek veya düzeltilmesi mümkün olmayan imalat 
hatalarında ise teknik şartnameye uygun olan yenileri ücretsiz olarak TTK’ya verilecektir. 



4.2-İhaleyi alan firma TH 70/29 ve TH 70/34 bağ profili fırçalarından 2’şer adet, fırça kancasından 8 
ad.(somunlu) TTK’ ya ölçü ve şekil yönünden incelenmek üzere verecektir. Tespit edilen 
noksanlıklar varsa firmaca bunlar giderilecek ve TTK’ nın onayına müteakip imalata devam 
edilecektir. 
4.3-Bağ profili bağlantı elemanlarının teslim yeri aşağıda belirtilen müesseselerin iş sahasıdır. 
Karadon TİM. talebi olan TH 70/34 fırçalardan F-150-B-1 resim nolu (2 bağlı 600 mm ) = 500 ad.          
F-150-B-2 resim nolu (2 bağlı  800 mm ) = 1500 ad.,  F-150-B-3 resim nolu  (2 bağlı  (1000 mm) = 
1500 ad., F-150-B-4 resim nolu (2 bağlı  (1200 mm) = 11.000 ad., F-150-E-2 (TH 70/34)  resim nolu   
fırça kancası L :190 mm = 56.000 ad.  Gelik İşletme Müdürlüğü iş sahasına teslim edilecek ve 
ambalajlar üzerine teslim yeri yazılacaktır.    
4.4- Her fırça saplamasının somunu üzerine takılı olacaktır. 
4.5-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi 
Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve 
muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir 
4.6- Kısmi teslimat yapılabilecektir.  
 
5- AMBALAJLAMA 
İhaleyi alan firma; 

a) Her tip fırçayı ilgili Müessese adına ayrı ayrı olacak şekilde 100’ er adetlik ahşap paletler 
üzerinde çelik kuşaklarla sarılmış olarak teslim edecektir. Ahşap paletlerin üzerinde malzemenin adı, 
resim no.su, miktarı ve ilgili müessesenin adını belirten etiket olacaktır. 

b) Her tip somunlu fırça kancasını ilgili müessese adına ayrı ayrı olacak şekilde 50 şer adetlik 
çuvallarda veya 1000 adetlik sandıklarda teslim edecektir. Çuvalların veya sandıkların üzerinde 
malzemenin adı, resim no.su, miktarı ve ilgili müessesenin adını belirten etiket olacaktır. 
 
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
6.1-Teslim süresi 120 takvim günüdür. 
6.2-Faturalar madde 6.3 te belirtilen malzeme dağılım tablosuna uygun olarak aşağıda belirtilen 
ihtiyaç birimlerinin fatura bilgilerine göre düzenlenecektir 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ NUMARASI 

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi  
Açık Hava Caddesi Kandilli 
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK 

KDZ.EREĞLİ 859 008 5801 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79 
67600 Kozlu ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 003 4586 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS 859 006 4265 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65  
67520 Kilimli ZONGULDAK 

KARAELMAS 815 007 8618 

 
 
 
 
 



6.3- Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı tablosu 
 

Sıra 
no 

Malzemenin Cinsi 
İhtiyaç Birimleri Dağılımı Toplam 

Sipariş 
Miktarı 

(ad.) Armutçuk Kozlu Üzülmez Karadon 

1 
TH 70-29 bağ fırçası 
( 2 bağlı  1000 mm) F-150-A-3 

- - - 4000 4000 

2 
TH 70-29 bağ fırçası 
( 2 bağlı  1200 mm) F-150-A-4 

- - - 8000 8000 

3 
TH 70-34 bağ fırçası 
( 2 bağlı  600 mm )  F-150-B-1 

- 6.600 - 1.000 7600 

4 
TH 70-34 bağ fırçası 
( 2 bağlı  800 mm )  F-150-B-2 

600 17.400 - 3.000 21.000 

5 
TH 70/34 bağ fırçası 
(2 bağlı  (1000 mm) F-150-B-3 

1.000 14.000 - 7.000 22.000 

6 
TH 70/34 bağ fırçası 
(2 bağlı  (1200 mm) F-150-B-4 

- - - 22.000 22.000 

7 
TH 70/29  fırça kancası 
(L :175 mm) F-150-E-1 

- - - 48.000 48.000 

8 
TH 70/34  fırça kancası 
(L :190 mm) F-150-E-2 

6.400 152.000 70.000 128.000 356.400 

9 
TH 70/34 Trapez tahkimat üst 
fırçası (NPU 80)   
 (A=1000 B=1200 mm)  

- - 500 - 500 

10 
KRN 34 Trapez tahkimat bağ 
pabucu.   

- - 200 - 200 

11 
TH 70/34 bağlantı kelepçesi 
(cıvata ve somunu ile komple)  - 200 - - 200 

12 TH 70/34 taban plakası  - 4.000 - - 4.000 

13 
TH 70/29 bağlantı kelepçesi 
(cıvata ve somunu ile komple)  

- - - 600 600 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUAYENE İSTEK FORMU 
 

 
 

 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 
 
        
 


